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Algemene ledenvergadering dorpsraad Wenum Wiesel (WWNNA) 
 

Datum: 1 november 2021 

Plaats: Wenumse Watermolen 

Tijd:  20.00 uur 
Bestuur:  
aanwezig: Agnes de Bruijn (voorzitter), Bert de Groot (penningmeester), Tristan Harleman 
(secretaris). 
afwezig: Peter Ansems (bestuurslid en voorzitter buurtvereniging). 
 
Opening: de voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom, 
in het bijzonder het gemeenteraadslid Mevrouw Bonenberg-Slagter. De voorzitter deelt 
mee dat Peter Ansems door gezondheidsproblemen verhinderd is de jaarvergadering bij te 
wonen en wenst hem namens allen van harte beterschap. 
Voorts wordt er een minuut stilte gehouden voor de personen die ons het afgelopen jaar 
zijn ontvallen. 
 
Vaststelling verslag ALV 2020: 
Het verslag wordt goedgekeurd. Opgemerkt wordt dat er een vraag over communicatie 
vanuit de Dorpsraad over de snelle fietsroute ontbreekt; deze zal door de secretaris 
worden toegevoegd.   
 

Agenda: de volgende onderwerpen worden besproken;  
- het jaarverslag van 2020 Dorpsraad 
- het jaarverslag van 2020 Buurtvereniging 
- het financieel jaarverslag 2020/2021 
- het verslag van de kascommissie 
- de (her-)benoeming van bestuursleden 
- actiepunten van 2021 
- rondvraag 
 

Verslag van de activiteiten van de Dorpsraad: 
 
Wenumse Watermolen: 
 
Historie: in 2010 is de gemeente gestart met een onderzoek en een verzoek aan de 
gemeenteraad, om de Wenumse Watermolen met de bijbehorende percelen en 
gebouwen te verkopen. De dorpsraad heeft aangegeven hierin te willen participeren 
om zodoende een goede bestemming voor de molen te vinden en daarmee ook de 
landschappelijke waarde en de gebruiksfunctie voor de inwoners van Wenum Wiesel, 
te behouden. De dorpsraad heeft daarvoor een erfpachtmodel voorgesteld zodat de 
gemeente Apeldoorn eigenaar van het geheel blijft. 
Na vele gesprekken tussen de dorpsraad en de gemeente gaat de gemeente in 2014 
in gesprek met een stichting op basis van een erfpachtmodel. De onderhandelingen 
lopen echter op niets uit. In 2016 doet de dorpsraad een voorstel om de watermolen 



 

2 
 

met terrein te benutten voor de ontwikkeling van sociale huurwoningen, tezamen met 
de ontwikkelingen aan de Astaweg. In 2017 doet de dorpsraad opnieuw een voorstel 
voor multifunctioneel gebruik zoals huisarts, streekmuseum of horeca. De gemeente 
heeft hier niet op gereageerd. 
In mei 2017 stelt de gemeenteraad voor om opnieuw te onderhandelen met de eerder 
vermelde stichting en dit eind 2017 te evalueren. In juni 2020 wordt de raad 
geïnformeerd door wethouder Willems dat de verkoop doorgang gaat vinden. De 
dorpsraad heeft een schriftelijke reactie gestuurd met vragen en met het advies om niet 
te verkopen. Er is een werkgroep van bewoners actief die de dorpsraad adviseert over 
de ontwikkelingen. In 2020 heeft een groep initiatiefnemers in gesprekken met het 
bestuur van de dorpsraad, een plan gepresenteerd.  
 
Na afloop van de ledenvergadering worden de aanwezigen door de heer Van de 
Schepop geïnformeerd over de plannen voor een combinatie van wonen, werken en 
ontmoeten; daarbij worden er schetsen getoond. De heer Van de Schepop 
vertegenwoordigt de initiatiefnemers, waaronder de lokale en kleinschalige 
zorgaanbieder Habitat Lekker Leven. Het bestuur van de dorpsraad geeft aan positief 
tegenover deze plannen te staan. 

 
Natuur en Landschap: 
 
Er is landelijk een forse toename van de Japanse Duizendknoop, zo ook in Wenum 
Wiesel en dit is zorgelijk. Bodembescherming en met name waterwinning is een ander 
belangrijk onderwerp waar de werkgroep zich mee bezighoudt. Voor vragen over het 
project Wenums beekdal kan men de werkgroep benaderen. 
 
 
Woningbouw Astaweg: 
 
Er zijn gesprekken gaande met de gemeente en de projectontwikkelaar om op het 
voormalig terrein van de kuikenbroederij, 24 woningen te bouwen, te weten sociale 
huurwoningen, middel koopwoningen, 2 onder 1 kap woningen en vrije sector 
woningen. Eerder was sprake van een hindercirkel maar deze is inmiddels vervallen. 
Hierdoor zijn er geen belemmeringen meer om het project door te laten gaan. De 
gemeente en de projectontwikkelaar zitten echter in een impasse en komen vooralsnog 
niet verder. De werkgroep volgt dit nauwlettend. 
Een van de aanwezigen stelt de vraag of er aandacht is voor starterswoningen; hij 
heeft behoefte aan meer aandacht hiervoor en mogelijk een aparte werkgroep. De 
werkgroep geeft aan dat hier zeker aandacht voor is maar de prijs wordt niet door ons 
bepaald. Dat ligt bij de projectontwikkelaar en hangt sterk van de grond- en 
bouwprijzen af. 
 
De snelle fietsroute: 
 
Historie: in 2013 wordt een plan uitgewerkt om een snelle fietsroute aan te leggen via 
het oude spoortracé. Er wordt een klankbordgroep opgericht en een actiecomité Houd 
Wenum Groen. Vanuit zowel bewoners als de dorpsraad en omliggende wijkraden is er 
geen steun om deze fietsroute te realiseren. Lange en zeer moeizame 
onderhandelingen volgen in de jaren erna. In 2019/2020 zijn er meerdere opties 
bekeken voor het traject en blijven de gemeenten Epe en Apeldoorn en de provincie 
Gelderland bij het spoortracé. De onderhandelingen lopen vast maar er wordt nog 
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steeds gesproken over het nut van de snelle fietsroute alsmede de ligging ervan. De 
dorpsraad is nog steeds tegen de komst en blijft in gesprek met partijen. 
Opgemerkt wordt dat er onvoldoende gecommuniceerd wordt vanuit het bestuur en dat 
het niet duidelijk is wat hun standpunt is. De voorzitter geeft aan dat op sommige 
vlakken communicatie beter kan en dat hier aandacht aan zal worden besteed, maar 
dat er veel tijd wordt gestoken om hierover met de gemeente te spreken. Zo wordt er 
inspraak geleverd bij formele vergadermomenten in de Gemeenteraad. Bewoners 
kunnen uiteraard ook zelf de door de gemeente georganiseerde bijeenkomsten 
bijwonen.  
 
Verslag buurtvereniging: 
 
Afgelopen jaar zijn er diverse bijeenkomsten georganiseerd, maar kon door Corona 
niet alles doorgang vinden: 

- zo zijn de dinsdagavondactiviteiten nog steeds afgelast; 
- was het paaseieren zoeken een groot succes; 
- is de Handel en Wandel goed bezocht; en 
- is er een werkgroep geformeerd om na te denken over de invulling van het 100-jarig 

bestaan van de dorpsraad in 2023.  
 
      
Financiën: 
 

  Het financiële jaarverslag 2020/2021 wordt gepresenteerd door de penningmeester. De 
kascommissie keurt het verslag goed. De kascommissie voor het komende jaar zal 
wederom bestaan uit Jenny Mijnheer en Mieke de Bruin. Ansje Goedhart stelt zich 
reserve. 
 
Benoeming bestuursleden: 
 
Aftredend: Nico van der Horst. De voorzitter dankt Nico hartelijk voor zijn jarenlange 
inzet. 
Toetredend: Johan van de Steeg (ruimtelijke ordening) en Linda Ruseler 
(communicatie). Na een korte introductie worden beiden in het bestuur gekozen. 
 
Actiepunten 2021/2022 
 

- snelle fietsroute 
- verbetering communicatie 
- handhaving 
- dorpenparticipatie 
- huizenbouw Astaweg 
- behoud Wenumse Watermolen 

 
Rondvraag: 
 
- De vraag wordt gesteld of een ieder bekend is met de vervoerservice AutoMaatje? 

Dit is een klantvriendelijke vervoerservice door vrijwilligers voor inwoners die 
minder mobiel zijn. Dit project is in 2015 door de ANWB gestart en sindsdien sluiten 
steeds meer gemeenten zich aan. Het zou mooi zijn om dit meer onder de 
aandacht te brengen, wellicht in de Nieuwsbrief.  
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- De voormalige molenaar Gerrit Goedhart geeft aan te vrezen dat de molen 

vergeten wordt in de plannen die er nu liggen voor de toekomst. Hij hoopt dat de 
toekomstige eigenaar rekening houdt met de kop van de molen en vraagt hiervoor 
extra aandacht. Hij geeft aan betrokken te blijven bij het opleiden van nieuwe 
molenaars. 

 
 
                                                   -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 


